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Colofon

Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront
Postbus 10137, 6000 GC Weert, Telefoon (0495) 45 12 24

E secretariaat@missiethuisfront.org, I www.missiethuisfront.org
Postbank 10.52.247, Rabobank 15.69.78.601

Veel mensen dragen Stichting Dekenaal Weerter Missie Thuisfront een 
warm hart toe. Instellingen, ondernemingen, maar ook veel  

particulieren. Ieder helpt op z’n eigen manier. 
Al diegenen die het Missie Thuisfront op hun manier ondersteunen, 

past ook op deze plaats - mede namens de missionarissen uit het  
Weerterland en al die mensen die steun zo hard nodig hebben ...  

een hartelijk dank u wel!

Jarenlang heeft het Weerter Missie Thuisfront geweldig goed werk gedaan. En dat goede 
werk was mogelijk dankzij “eigen” missionarissen in de missie, inkomsten uit parochies en 
een grote betrokkenheid van vele vrijwilligers. Op dit moment moeten wij constateren, dat 
de genoemde drie pijlers niet meer zo stabiel zijn: Het aantal missionarissen neemt af en de 
betrokkenheid idem dito. Daarnaast vergroot het inzicht, dat missiewerk meer is dan eenrich-
tingsverkeer van ons naar ontwikkelingslanden: Ook wij kunnen veel ontvangen. Niet zozeer 
materieel, maar immaterieel. Met name hoe daar het geloof en de kerk nog springlevend 
zijn. Daarnaast vinden wij het een uitdaging te zoeken naar mogelijkheden om de jeugd, met 
name via het onderwijs, meer te interesseren in het leven van hun leeftijdsgenoten in Derde 
Wereldlanden.

Het laatste jaar is op initiatief van het bestuur van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront, 
een kleine werkgroep aan de slag gegaan om een plan te ontwikkelen naar de toekomst 
toe. In overleg met het Missieburo Roermond gaan we naar de toekomst een andere werk-
wijze realiseren: In plaats van vele verspreide projecten denken we aan een soort “jume-
lage” met een gebied, bijvoorbeeld een Bisdom, in één specifiek land. En dan zo breed moge-
lijk: Contacten tussen parochies hier en parochies daar, Contacten tussen basisscholen hier 
en basisscholen daar, enzovoorts. De bedoeling is om zo te komen tot een langdurig contact 
over en weer, dat van onze kant uiteraard leidt tot materiële bijdragen aan projecten, paro-
chies en scholen in dat gebied. Anderzijds ook tot een intensief contact met mensen en 
groepen daar middels bijvoorbeeld communicatieve methoden als internet of zelfs uitwisse-
ling van bijvoorbeeld middelbare scholieren.

Een en ander verdient uiteraard nog een uitwerking , mede ook in het enthousiasme van 
onze basis- en middelbare scholen. Naar wij denken, dat het zeker kan leiden tot een: Missie 
met een toekomst!

Namens de werkgroep,
Pastoor Tervoort

Beste Missievrienden,
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UITDEUKEN EN SPUITEN
Kuilstraat 1 – 6035 AW Ospel

Tel. 0495 – 63 25 46

KOMT U GEZELLIG TAFELEN IN ONS SFEERVOLLE

italiaans restaurant
sardinia

Wij hebben een uitgebreide menukaart met

vis en vlees specialiteiten

maar ook als vanouds onze heerlijke pasta's
en keuze uit 76 pizza's

en exclusieve warme en koude voorgerechten
Ook voor grote groepen - 70 zitplaatsen

Tel. 0495 - 53 14 21
www.restaurantsardinia.nl

Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur
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Deken Franken

Wanneer ik een Lourdesbedevaart voorbereid, dan begin ik daar ruim van 
tevoren mee. Inlezen, vergaderen met collegae, het jaarlijks thema gestalte 
geven. Het schema van de diverse vieringen in Lourdes opstellen, rekening 
houdend met de vele andere bedevaarten, die op dat moment eveneens 
in Lourdes zijn. En dat allemaal om mooie vieringen te hebben, zinvolle 
gesprekken, de hemel een beetje op aarde te voelen, troost in moeilijk-
heden, een beetje zon in het leven, dat vaak zo somber lijkt. Mensen 
ervaren tijdens zo’n tocht heel duidelijk het geloof. Ieder mag geloven op 
zijn of haar manier, ieder heeft voldoende gelegenheid om contact met God, 
Maria, Bernadette te leggen en natuurlijk met elkaar.
Is dit niet een mooie vorm van missie? Missie is toch onderweg zijn met 
God en met elkaar. Missionarissen hebben zich, vaak langer geleden, voor-
bereid op hun missionaire taken. Ze hebben gelezen over het land waar 
ze heen zouden gaan, de taal zich proberen eigen te maken, de cultuur 
en gebruiken van de lokale mensen ontdekt. En ondertussen proberen zij 
iets van de stralen van de christelijke naastenliefde zichtbaar te maken. Ze 
proberen kansarme mensen een toekomst te bieden door hen bijvoorbeeld 
een goede opleiding te laten maken. Dat ze later zelf voor hun broodwin-
ning kunnen zorgen. Ik heb gehoord van missionarissen, dat hun voorbeeld 
en inzet aanstekelijk werkt.

En dat is nodig! Want onze westerse missionarissen worden steeds ouder 
en de krachten nemen soms wat af. Aflossing van de wacht is gewenst. En 
ik ga er van uit, dat het lukt. 
Rest ons de vraag bij het Thuisfront: Hoe kunnen wij de missie van onze 
missionarissen blijven ondersteunen, wanneer zij er niet meer zijn? Blijven 
de contacten dan even betrouwbaar als voorheen? Zal niet alles gaan 
verwateren, van onze kant, van hun kant? En, blijft missie eenrichtingsver-
keer, of zal missie ook van ginds naar hier plaatsvinden?

Vragen die de komende tijd ons bezig houden. “Ons” wil zeggen, het Deke-
naal Weerter Missie Thuisfront en ieder die zich bij het Thuisfront betrokken 
voelt. Missie en het DWMT geven ons hier in het Weerter land een mondiale 
kijk op de samenleving. Een kijk die geënt is op het evangelie. Een visie, 
doordrenkt van christelijk geloof en vele culturele overzeese uitingen.

Missie houdt niet op te bestaan. Sterker nog, zij mag onze samenleving  
blijven beïnvloeden!

Veel wijsheid wens ik eenieder toe, die een missiehart heeft.

Missie:

Op het moment dat ik dit voorwoord voor het Jaarboek 2010 schrijf, doe ik de laatste voorbereidingen om 
de junibedevaart naar Lourdes te begeleiden. Samen met ruim 700 pelgrims gaan we op weg naar deze 
Mariabedevaartplaats in Zuid Frankrijk. Met de bus, het vliegtuig, de trein, eenieder kiest dat vervoersmiddel 
uit, dat het beste bij hem past. Miljoenen mensen zijn ons hierbij voorgegaan. 
Een bedevaart kun je naar een verder gelegen oord maken, maar ook dichter bij huis. Zo zijn we in de 
meimaand met de Broederschap, en vele broeders en zusters, dit jaar naar Kortenbos gepelgrimeerd, een 
alleraardigste Mariabasiliek uit de 17de eeuw, dicht bij Sint Truiden. Hier wordt de Moeder Gods met de titel 
“Heil van de zieken” aangeroepen.

Op weg blijven met God
en met elkaar!
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EXCLUSIEVE MERKEN TEGEN BETAALBARE PRIJZEN:

HERENSCHOENEN
Van Bommel - Lorenzi - Mephisto

Floris v. Bommel - Nobel Blue - Giorgio

DAMESSCHOENEN
Waldläufer - Alexandria - Hassia - Peron - Sioux

Schoenenmode
André Coolen
Hoogstraat 2
6001 EV Weert
Telefoon: 0495 - 532180

Eieren & Eiproducten
Weer t  |  Hol land s inds  1884

ROUWCENTRUM van den Boom - OSPEL
U kunt rechtstreeks naar ons bellen, waar of hoe u ook verzekerd bent.

Begrafenis- en crematiebegeleiding van den Boom tel. 0495-625356

DE nieuwste TRENDS:

@
www.dean.nl
info@dean.nl

Langstraat 41 Weert

Tweewielerservice Goeden

Transportbandenbouw
aandrijfrollen

transportbanden
rollen

keerrollen
schraaprubber

transportsystemen

Kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert

telefoon 0495 45 02 20
telefax 0495 45 01 59

Aandrijftechnieken
electromotoren
reductiemotoren

trilmotoren
trommelmotoren

compressoren
lucht- en oliecilinders

kanaaldijk 13
6031 MZ Nederweert

telefoon 0495 45 02 20
telfax 0495 45 01 59
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Ook in Cambodja is de economische crisis merk-
baar. De afgelopen 6 jaar ging het land sterk 
vooruit. Er werd veel gebouwd en geïnves-
teerd in nieuwe fabrieken (kledingindustrie). Het 
toerisme kwam sterk op. Wat er nu bijgebouwd 
wordt, wordt niet bemand. Het wordt daarom 
ook moeilijker voor onze studenten die afge-
lopen juli afzwaaiden een baan te vinden. 
Begin mei werden we geteisterd door een hevig 
onweer. De een maand geleden opgebouwde 
tv- en radiostudio werden door blikseminslag 
getroffen. De ruimtes werden volledig verwoest. 
De geschatte schade ligt op ruim 10.000 
US-Dollar. Een artikel uit de Cambodia Daily gaf 
aan dat er in 2009 meer mensen dood gebleven 
zijn door blikseminslag dan door landmijnen. In 
de maand juni werden de tv- en radiostudio gere-
pareerd. Door sponsoring werd hier het beno-
digde geld toegezegd.

Gedurende deze onrustige tijden komen veel 
kansarme families bij ons aankloppen, in de hoop 
dat hun kinderen worden toegelaten tot de Don 
Bosco Scholen en het Don Bosco Kinderfonds.
Dit Kinderfonds werd in 1976 opgericht voor 
opvang van de slumkinderen in Bangkok. Sinds 
1991, het jaar dat de grens eindelijk weer werd 
geopend, richt dit Fonds zich voornamelijk op 
projecten in Cambodja. Er wordt hulp geboden 
aan kansarme kinderen. Het gaat om strijd tegen 
aids, landmijnen, honger en gebrek, armoede en 
verval, kinderuitbuiting en jeugdprostitutie. Via 
het overkoepelende Don Bosco Children Fund 
in Phnom Penh ontvangen bijna 5.000 kinderen 
financiële steun voor basisonderwijs en gerichte 
beroepsopleidingen. Hier is sprake van een twee-
sporenbeleid, gericht op: 
1.  Het kind in de natuurlijke omgeving van gezin, 

familie, stad en dorp.
2.  Het kind dat via een gedegen opleiding aan 

een nieuwe toekomst werkt.

Don Bosco Foundation of Cambodia
Sihanoukville, januari 2010

Pater Johan Visser

Jaarverslag 2009

Het afgelopen jaar waren er financiële tekorten voor de Don Bosco 
Technische Scholen in Cambodja vooral ten aanzien van het dagelijkse 
levensonderhoud, medische zorg, elektriciteit en watervoorziening, 
uitbetaling van de salarissen en werkplaats benodigdheden.

In augustus meldden zich ruim 1.000 jongeren 
aan voor de technische studies. Don Bosco Tech-
nische Scholen bieden twee-jarige cursussen aan:
-  (auto) werktuigkunde, lassen, elektriciteit, 

secretaresse/computer op-
-  leiding, communicatie en opleiding voor hotel-

personeel.
Voor de Technische School Phnom Penh loopt een 
aanvraag inrichting grafische opleiding. Wegens 
verouderde apparatuur is er behoefte aan een 
nieuwe vierkleuren offset drukpers. Voor een 
geavanceerde opleiding van de studenten en 
om hogere inkomsten te verkrijgen uit externe 
opdrachten.
Een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor 
de instandhouding van de school. Deze aanvraag 
is (november 2009) in overleg met enkele spon-
sors in een vergevorderd stadium.
In 2009 werd de afdeling lastechniek Technische 
School Sihanoukville volledig vernieuwd met 
Lincoln lasapparatuur.
Momenteel worden er extra klaslokalen, kantoor-
ruimtes en een verblijfplaats voor de studenten 
van de hotelschool gerealiseerd in Sihanouk-
ville. Door sponsors kon dit werk gerealiseerd 
worden. Met dank aan Stichting Sawasdee 
Zeeland, Missiewerk Groningen en het Dekenaal 
Weerter Missiethuisfront. De begroting voor de 
bouw/inrichting is inmiddels 65 procent afgedekt 
(november 2009).

In Andaung Chenh, Battambang werd een basis-
school met 10 lokalen gebouwd dankzij de Stich-
ting Scholenproject Cambodja Rotterdam en 
Impulsis.
De Don Bosco Salabalath School kreeg er in de 
eerste fase 4 klaslokalen, een bibliotheek en 2 
kantoren bij dankzij de Stichting Sawasdee en 
Kindermissionswerken Aachen. In de tweede fase 
komen hier nog 4 klaslokalen, toilettengroep en 
een verbindingscorridor bij. Realisatie in 2010. 
Deze twee scholen zijn gelegen in de arme buiten-
wijk van Battambang. Een goede school wordt in 
stand gehouden door vakkundige leerkrachten. 
Al ons personeel (51) zijn oud-leerlingen, die 
uitgenodigd worden aan te blijven als docent. 
Met assistentie van ETC Leusden, PUM, Senior 
Experten Service Bonn, kregen onze docenten 
bijscholing. Sinds 2007 konden alle instructeurs 
naar de nieuw geopende Polytechnic in Phnom 
Penh alwaar zij iedere zaterdag en zondag een 
studie volgden voor bachelor in technologie. Dit 
alles kon uit de grond komen door royale giften 
ook van anonieme sponsors.
In 2009 ging het Gevangenisproject Sihanouk-
ville van start. Jonge gedetineerden volgen hier 
een kleinschalige beroepsopleiding. In maart 
2009 zijn de eerste diploma’s uitgereikt. In de 
bouw en inrichting heeft de Stichting Sawasdee 
geïnvesteerd.
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ijzerwaren-vakhandel

gruythuysen bv
BEEKSTRAAT 70  6001 GJ WEERT
Tel: 0495 - 532519, Fax: 0495 - 538345 Ingang Bassin.P

ijzerhandel

IJZERWAREN-VAKHANDEL
GEREEDSCHAPPEN HANG EN SLUITWERK
BOUW EN VEILIGHEIDSBESLAG / SKG   KEURMERK
ERKEND P.K.V.W. BEDRIJF INCL. MONTAGE
TUINARTIKELEN - FLESSENGAS - GASAPPARATUUR

Twan en Mia Minten
Kruisstraat 53

6034 RJ Nederweert Eind
Telefoon 0495 - 631296

woninginrichting
projektinrichting
interieurbouw

roermondseweg 16-20
6004 as  weert

Woninginrichting:
	 •	 Meubelen,	banken,	fauteuils
	 •	 Slaapkamers
	 •	 Tapijt,	Novilon	vloeren,	laminaat
	 •	 Gordijnen,	Luxaflex

Interieurbouw, op maat uit eigen werkplaats:
	 •	 Boekenkasten
	 •	 Slaapkamerkasten
	 •	 Balies
	 •	 Kantoor-	en	praktijkinterieurs

Verheggen interieurs
T 532498   www.verheggen.nl

Postbus 10203 - 6000 GE WEERT
Tromplaan 150 - 6004 ES WEERT

Tel. 0495-531458 - Fax 0495-534212

verzekeringen   hypotheken   financieringen
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Pater Harrie Tullemans, C.S.Sp. (Congregatio 
Sancti Spiritus) is geboren in het begin van de 
oorlog (1940) in het Limburgse plaatsje Weert, 
waar hij de lagere school volgde bij de Broeders 
van St. Louis. In 1953 begon hij zijn studies voor 
het priesterschap op het klein seminarie van de 
Paters van de H. Geest, dat sinds het begin van de 
vorige eeuw (1904) gevestigd was in Weert. Na 
een jaar Noviciaat in Gennep vervolgde hij zijn 
studies op het Groot Seminarie in Gemert: twee 
jaar Filosofie en vier jaar Theologie. 17 september 
1966 op zesentwintig jarige leeftijd werd hij door 
Mgr. Beel, toen hulpbisschop van Roermond, in 
de paterskerk op de Biest tot priester gewijd. Eind 
1967 werd hij samen met nog twee andere klas-
genoten benoemd voor het bisdom Bagamoyo 
in Tanzania, Oost Afrika. Hij heeft ongeveer 35 
jaar in Afrika mogen werken, waarvan 31 jaar 
in Tanzania en vier in Uganda. Aangekomen in 
Tanzania volgde hij eerst een inburgeringscursus 
van zes maanden. Naast het leren van de lands-
taal, het Swahili, maakte hij kennis met de Afri-
kaanse cultuur, de gewoonten en tradities van 
verschillende stammen. Zijn eerste missiepost was  
Maskat, twee duizend meter hoog in de Unguru 
bergen maar in de daarop volgende jaren heeft 
hij op verschillende andere plekken gewerkt, o.a 

Korte levensbeschrijving van een Weerter missionaris

Harrie Tullemans

bij de Waluguru in het Uluguru gebergte, de Para-
kuyo Maasai in Msongozi, en de Wazaramo in het 
kustplaatsje Bagamoyo. Daar kwam hij in contact 
met de Afro-Arabische kustbevolking, voor een 
groot deel Moslim. Hij voelde de noodzaak om 
ook hun religieuze achtergrond te kennen en de 
Arabische taal te leren. Hij is daarvoor terugge-
gaan naar Nederland en heeft enkele jaren in 
Nijmegen Missiologie, Islamologie en Arabisch 
gestudeerd.  Vanaf de negentiger jaren werden er 
door de Congregatie van de H.Geest geen missi-
onarissen meer vanuit Nederland naar Afrika 
gestuurd. Het ‘Grote Missieavontuur’ was toen 
voorbij, en geleidelijk keerden mensen terug 
naar hun thuisland. Hijzelf wilde langer in Afrika 
werken en werd toen niet door de Nederlandse 
Provinciaal, maar door de Provinciaal van de Afri-
kaanse Spiritijnen naar Uganda uitgezonden. 
Daar heeft hij nog bijna vijf jaar mogen werken, 
o.a. als pastor in het Mulago Ziekenhuis in de 
hoofdstad Kampala, en heeft er een school voor 
dove kinderen gesticht. In het jaar 2000 werd hij 
naar Nederland teruggeroepen om nog een vijftal 
jaren binnen een pastoraal team in de multicul-
turele samenleving op Rotterdam Zuid te werken. 
Daarna is hij nog twee jaar naar Tanzania terug-
gekeerd om missionaire taak af te ronden. In 2007 
werd hij definitief naar Nederland teruggeroepen 
en werkt sindsdien voor een aantal uren in het 
sanatorium gedeelte van Dekkerswald als pastor 
en tolk voor de zieke mensen uit Oost Afrika, 
voornamelijk  Somalië, Burundi en Kenya.  Bijna 

Van Afrika naar Oeffelt

veertig jaar Afrika, zeg maar een heel mensen-
leven kun je niet zo maar opzij zetten. Het is de 
droom van elk missionaris om in het land waar hij 
zolang geleefd en gewerkt heeft ook tussen de 
mensen met wie hij lief en leed deelde, begraven 
te worden. Hoewel hij het liefste naar Afrika was 
teruggegaan, vond de provinciaal van de Neder-
landse provincie het verstandiger om in Neder-
land te blijven en zich aan te sluiten bij zijn 
medebroeders in Libermannhof, het rusthuis 
van de Spiritijnen in Gennep. Toen diende er zich 
onverwachts een nieuwe uitdaging aan: Oeffelt 
aan de Maas, een dorpje niet ver van het stadje 
Gennep. Terug in het moederland en dan nog een 
pastorale taak in een Brabantse parochie bete-
kende niet meteen een thuiswedstrijd. Na lange 
tijd in een andere cultuur te hebben geleefd kun 
je ook enigszins vervreemd raken van je eigen 
cultuur. Gelukkig heeft Harrie een Brabants 
dorpje getroffen waar hij zich gauw thuis voelde. 
Het dorpsleven met haar verenigingen heeft iets 
gemoedelijks. De uitbundige manier waarop zij 
de nieuwe pastor in maart inhaalden gaf hem 
het gevoel welkom te zijn. In deze gemeenschap 
voelde hij een grote welwillendheid die hij ook 
in Afrika had ervaren.  ‘Oeffelt heeft me toch een 
beetje Afrika teruggegeven’ zei hij: de gastvrij-
heid, de warmte in de ontmoeting, de menselijke 
nabijheid en de bezorgdheid voor het materiële 
welzijn. Hij hoopt nog een aantal jaren als pastor 
dienstbaar te blijven in deze gemeenschap van 
Oeffelt.
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Aben & Slag Advocaten Weert
Schoutlaan 9
Postbus 270, 6000 AG Weert
Tel: 0495 - 536 138
Fax: 0495 - 539 - 134
E-mail: info@abenslag.nl
www.abenslag.nl

Aben & Slag Advocaten Budel
Wolfwinkel 4
Postbus 2139, 6020 AC Budel
Tel: 0495 - 430 431
Fax: 0495 - 430 433
E-mail: info@abenslag.nl
www.abenslag.nl

Speciaal VW en Audi

Fibrokap brengt met het PluSec-concept een overkappingslijn, aanpasbaar aan ieder huis of tuin.  
Topkwaliteit materialen, softline-look, alle kleuren, duurzaam verzinkt of gecoat, maatwerk, korte 

levertijden en gedegen advies maken deze lijn uniek. PluSec biedt u precies wat u zoekt. van Fibrokap.

Tel: 0495 53 51 28 www.fibrokap.nl

Hoogstraat 10a - Weert - Tel. 0495-533475
Damesschoenen vanaf maat 33
Herenschoenen vanaf maat 38



PATER JO KUPPENS
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Huisstijldrukwerk

Affiches

Brochures

Kranten

Digitaal drukwerk

4-Kleuren offset

Buitenreclame

Ontwerpstudio

uw partner in totale
grafische communicatie

Maaspoort 14a - 6001 BP  Weert
Postbus 517 - 6000 AM  Weert

Tel. 0495 52 14 29

info@drukkerijlempens.nl
www.drukkerijlempens.nl

Adv. Missiethuisfront  26-04-2010  16:58  Pagina 1

Burgemeester Hobusstraat 2 | 6031 VA Nederweert
Telefoon 0495 62 55 40

Lid ANBOS | Depositaire Guinot

Gezichtsbehandelingen
Pedicure

Face set t ing
Permanente make-up
Lichaamsbehandeling

Zonnestudio
Infra-rood sauna

Hotstone massage
Electr isch ontharen
Foto-l icht  ontharen

Visagie
Verwijderen van pigmentvlekken

Micro dermabrasie
Kadobonnen in al le pri jsklassen

Molenstraat 17
6001 GW Weert
Postbus 93
6000 AB Weert

tel. (0495) 53 43 65
fax (0495) 53 21 95

www.knapen.nl
info@knapen.nl

T H U I S  I N  U W  K A N TO O R

kantoormachines
kantoormeubilair

office supplies

inkt & toner cartridges

T I M M E R F A B R I E K

SINDS
1809

Timmerfabriek Palmen BV
Hoverveld 10 - 6039 SE Stramproy
T +31 (0)495 56 22 26
F +31 (0)495 56 35 65
E info@timmerfabriekpalmenbv.nl
W www.timmerfabriekpalmenbv.nl
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Bij een jubileum van 50 jaar hoort een feestpredi-
catie die werd uitgesproken door Mill-Hiller pater 
Frans van Deursen. De redactie wil graag enkele 
citaten met u delen:

Gouden jubilaris, beste Hans,
confraters, familie, vrienden en bekenden,
jullie allemaal die hier dankbaar komt mee-
vieren,

Het evangelie vertelt dat Jezus elke dag op tocht 
is met zijn blijde, bevrijdende boodschap. Hij 
brengt die niet alleen. Hij stuurt ook zijn leer-
lingen uit. Hen leert Hij dat ze moeten leven 
zonder grenzen, want zijn boodschap is voor alle 
mensen, voor heel de wereld. 
Zo was het, zo is het nog! Altijd weer zijn er 
mensen gezonden, mannen en vrouwen om over 
heel de wereld dat bevrijdende en bemoedi-
gende nieuws te brengen dat God van de mensen 
houdt.
In die lange, lange rij van leerlingen - verkon-
digers, was er een Nederweerter jongen die in 
1959 als Mill-Hiller naar Uganda trok met als 
voornaamste bagage die blijde boodschap in zijn 
hart en handen.

Thuis waren hem degelijke levenswaarden en een 
diep geloof voorgeleefd. De contacten met een 
neef Mill-Hiller deden hem eens uitroepen: ,,Zoe 
wil ich auch wère!”.De roemruchte en meermaals 
rebelse Studentenclub St. Petrus Canisius had 
hem vaardigheden en leiderscapaciteiten bijge-
bracht. Zes jaar seminarie hadden hem intellec-
tueel en geestelijk gevormd om zich helemaal te 
kunnen geven aan het missiewerk. 

Als het avontuur hem trok was dat niet de hunker 
van een ontdekkingsreiziger, maar een brandend 
verlangen, een vurig gedreven zijn, om het te 
wagen met God op tocht te gaan... een tocht 
langs ongekende en ongebaande wegen. 

Ik ga jullie niet gedetailleerd al de missieposten 
en de verschillende opdrachten opsommen die 
Hans in die vijftig jaar toevertrouwd werden. 
Toen ik de informatie las,die ik kreeg, heb ik even 
gedacht: kan ik niet beter zeggen waar hij niet 
mee bezig is geweest? Maar ook dat was moei-
lijk. In heel zijn inzet komen een aantal zaken sterk 
naar voren: het belang van Eucharistie en gebed, 

de verkondiging en beleving van het onvervalste 
geloof en zijn aandacht en inzet voor jongeren en 
zwakke, kwetsbare mensen. Catechese hield hem 
sterk bezig. Hij zorgde op meerdere plaatsen voor 
een degelijk catechetisch centrum, hij bouwde 
gezondheidscentra, een jongensschool, een tech-
nische school, een school voor blinden en een 
diocesaan communicatiecentrum. Het  lukte hem 
zelfs zusters van Moeder Teresa naar Uganda te 
doen komen. Alles gebeurde onder het Mill-Hill 
motto: beminnen en dienen.

Een missionaris is iemand die geloof brengt in 
woord en daad, want geloof zonder daden van 
menslievendheid, van dienstbaarheid is dood. 
Wie verkondiger van de evangelische bood-
schap mag zijn is iemand die geen God preekt 
die vastzit aan wetsvoorschriften, aan uitgeholde 
tradities, geen God die wij voor ons karretje 
kunnen spannen, maar een God die dingen soms 
op zijn kop zet, die in kleine, zwakke mensen zijn 
grootheid toont, die in een lijdende en gekrui-
sigde Jezus zijn menslievendheid voelbaar maakt 
en ons rakelings nabij komt.  

Zondag 13 september was het zover. De 77 jarige Mill Hill Father Smeets 
vierde in de Sint-Lambertuskerk te Nederweert zijn 50 jarig priesterfeest. 
Een bijzondere plaats moet u weten. De kerk staat schuin tegenover 
zijn ouderlijkhuis. De Eucharistieviering begon om elf uur en de kerk 
zat afgeladen vol. Dat gaf de jubilaris een heel fijn gevoel, zoals hij later 
tijdens de viering vertelde. 

Priesterfeest Pater Hans Smeets
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Een collega van je schreef dat je een priester bent 
met de meest luide stem, met de moed van een 
leeuw, de vastberadenheid van een schorpioen, 
de hardnekkige volharding van een termiet en de 
bedrijvigheid van een bij en dat je zó geliefd bent 
dat ze je noemen: ,,Sweet Hani”. ,,Pater Smeets”, 
schreef de aartsbisschop van Tororo, ,, is niet 
alleen een diep gelovig persoon, maar geeft ook 
blijk van een grote standvastigheid en overtui-
ging, iemand met een niet aflatende dienstbaar-
heid, die zijn hart heeft gelegd in het Aartsbisom 
Tororo .”

Hans: vandaag willen we je danken voor die 
vijftig jaar priester zijn, voor je volgehouden en 
gedreven inzet, voor je geloofsovertuiging, die 
je, rechtlijnig in de leer, hebt uitgedragen door-
heen al de opdrachten die je kreeg. Laat ik het 
zo zeggen: dank voor die  vijftig jaar dat je op 
jouw eigen manier iets van Gods menslievend-
heid tastbaar hebt gemaakt onder de mensen. 
Dank omdat je werktuig durfde zijn in Gods hand 
en nooit terugschrok voor het boeiende avontuur 
met een soms  ongrijpbare en dan in mensen ook 
weer zo nabije God.

Hans, bij een feest als dit passen wensen:
*  weet je ook voor de volgende jaren gedragen 

door Hem voor wie je gekozen hebt.
*  wees een kleine profeet van Gods grote goed-

heid en blijf met je luide stem een blijde bood-
schap brengen in woord en daad.

*  blijf gewoon, een eenvoudig, goed mens, "unne 
echte Neewierter!".

Amen.

Einde citaten.

Na de plechtige eucharistie was er een gezellige 
receptie tegenover de kerk. De jubilaris ontving 
vele goede wensen en enveloppen met inhoud. 
Daar weet Pater Smeets wel raad mee. Enkele 
dagen eerder ontving hij de jubileum bijdrage 
van het Dekenaal Weerter Missie Thuisfront en 
tijdens de receptie liet hij het bestuur weten dat 
dit al in Uganda was.

Langs deze weg wensen wij hem nog een geze-
gende gezondheid en veel goeds met "zijn 
missie".
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Toen ik terugkwam van mijn vakantie in Neder-
land, om medische redenen en om in Nederweert 
mijn vijftigjarig priesterjubileum te vieren, hoorde 
ik meteen wat er gebeurd was. De eerstvolgende 
zondag was het goed raak vanaf de preekstoel: 
“Wat een afschuwelijke en laffe moord, in alle 
stilte gepleegd! Een onschuldig ongeboren kind 
zomaar in de grond stoppen! Is dat Gods bedoe-
ling?” En natuurlijk zweeg iedereen.  
“We gaan samen boete doen en vergeving 
vragen voor deze misdaad en we gaan deze baby 
een eervolle begrafenis geven als eerherstel voor 
de vernedering dit kind aangedaan.” Een rapport 
van de Verenigde Naties meldt dat er wereldwijd 
jaarlijks 65 miljoen baby’s worden vermoord.  
Dat is ruim twee baby’s per seconde. Zoals we 
weten, is de geschiedenis rijk aan dit soort voor-
vallen. Herinneren we ons de moord door koning 
Herodes en de zijnen op de Onnozele Kinderen 
van Bethlehem in het geboortejaar van Christus.

Voor het eerherstel wilden we de baby eerst een 
naam geven. Dat werd Denis Kaveera. Denis naar 
de patroonheilige van parochie St. Denis Ssebug-
gwawo, de eerste van de 22 heilige marte-
laren van Uganda die tussen 1185 en 1887 in 
Kampala en Namugongo vermoord werden. We 
verklaarden Denis Kaveera tot onze plaatselijke 
heilige martelaar van Namatala. De naam 
Kaveera ontleenden we aan zijn vindplaats, want 
dat is het woord waarmee wij hier plastic zakken 
aanduiden.

Er werd geld ingezameld en een mooie kleine 
doodskist gemaakt. Toen hebben we tijdens een 
eenvoudige plechtigheid het grafje geopend. 
We vonden enkele botjes en wat lapjes stof, de 
schamele resten van het lichaampje van Denis 
Kaveera. Nadat we alles eerbiedig  in de simpele 
doodskist hadden gelegd,  hebben we een 
plechtige dienst gehouden.

Het drama van Denis Kaveera 
van Namatela
Jos van de Wouw

Op 8 oktober 2009 vonden ‘s middags om 12 uur enkele straatkinderen 
een geaborteerde baby van ongeveer 5 maanden oud. Het kind was in 
een plastic zak gewikkeld en in een vuilnisbak gekieperd. Straatkinderen 
zijn hier gewoon om in de stinkende vuilnisbakken naar bruikbare spullen 
te zoeken; daar vinden ze altijd wel iets van hun gading in; dat kan eten 
zijn maar ook lege blikken of flessen die ze voor geld in kunnen leveren. 
De kinderen kwamen hun vondst melden bij mijn kokkin Josephine, die 
direct Anthony waarschuwde. Hij is bij de zusters van Moeder Teresa het 
manusje-van-alles. Samen brachten ze de baby naar ons Gebedspark en 
en begroeven hem daar onder de heg met een eenvoudig kruisje en deden 
aangifte bij de politie. C’est tout.

Inmiddels had ik natuurlijk contact gezocht met 
onze Aartsbisschop Monseigneur Denis Kiwanuka 
Lote, die zijn waardering over dit alles uitsprak.
We gaan nu een klein monument in de kerk 
bouwen ter ere van alle geaborteerde baby’s in 
de wereld. Het doodskistje van Denis Kaveera zal 
daar een plaats in krijgen, voor iedereen zicht-
baar. De Aartsbisschop zelf zal het monument 
inzegenen; hij wil daar zelfs de BBC bij betrekken, 
om wereldwijd aandacht te vragen voor het abor-
tusprobleem.

Father Hans Smeets, MHM
St.Denis Ssebuggwawo, Catholic church 
Namatala, P.O. Box 550 Mbale Uganda.
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Vliegende Hollander
In oktober 2009 ben ik precies tien jaar in Rome 
gestationeerd. En dat schrijf ik bewust zo, omdat 
het wel mijn “statie” is, waar ik niet veel thuis 
ben. Grofweg kun je zeggen dat ik vijf jaar 
onderweg ben geweest. Ongeveer de helft van 
mijn tijd bevind ik me in Afrika en Azië. Als voor-
beeld het reisprogram van dit jaar: januari Kame-
roen, februari en maart diverse keren Nederland 
en Duitsland, april en mei Comoren-Tanzania-
Mozambique-Filippijnen in één stuk, juli België, 
augustus India, eind september en oktober Congo 
en weer Duitsland. Dit jaar was ik maximaal drie 
weken aan een stuk in Rome, maar meestal 
korter. We klagen niet, want de gezondheid blijft 
goed. Toch blijft het aanpassen geblazen: andere 
klimaten, andere tijdzones, ander eten, andere 
talen en culturen... Onze wereld en onze kerk 
zijn ongelooflijk divers en bont. Maar dat maakt 
het natuurlijk mooi. Of het gevaarlijk is, al dat 
reizen? Tsja, onze missionarissen bevinden zich 
niet bepaald op de gemakkelijkste plaatsen. U 
herinnert zich misschien dat er in juni van dit jaar 
een vliegtuig van Yemenia Air voor de Comoren 
Eilanden (nabij de hoofdstad Moroni) in de Indi-
sche Oceaan stortte. In datzelfde vliegtuig zat ik 
dus twee maanden eerder, nota bene op Goede 
Vrijdag, om op de Comoren onze missie te gaan 
bezoeken. Er is wel eens een vulkaanuitbarsting 
in een land waar ik naartoe reis, of een staats-
greep, of er zijn allerhande ondergrondse poli-
tieke afscheidingsbewegingen. Maar toch heb  
ik me nooit onveilig gevoeld, want we weten  
dat we in Gods hand zijn. Gelukkig zijn er in 
al die landen Salvatorianen ter plekke, die de  
taal en cultuur kennen. En zodoende hebben wij 
natuurlijk een enorme voorsprong op de door-
snee bezoeker, die als toerist aankomt en meestal 
niet veel direct contact met de locale bevolking 
heeft.

Een verhaal van groei
Onze voormalige missiegebieden worden lang-
zaamaan volwassen. Congo heeft al meer dan 

110 inlandse leden – Frans Gubbels (van “Teune-
Jan”) was daar ook werkzaam met de eerste 
groep die in 1955 daar naartoe ging. Het mooie 
is, dat we zien, dat dergelijke jonge provincies 
nu zelf missies opstarten. Twee jaar geleden 
begonnen twee jonge Congolese paters een 
nieuwe missie in Kameroen, waar ik afgelopen 
januari een bezoek mocht afleggen. In Kame-
roen bevinden we ons in een totaal ander Afrika 
dan het tropische gedeelte rond de evenaar. Het 
Noorden van Kameroen ligt in de Sahel-zone, en 
de cultuur en geschiedenis is er volledig door de 
Islam gevormd. Zo leven er in het bisdom waar 
we werken 40 % mohammedanen, en in het dorp 
zelf waar de missie gevestigd is, liefst 80 %. Dan 
kun je begrijpen dat het daar niet zo gemak-
kelijk werken is. Maar onze jonge medebroe-
ders bleven niet bij de pakken zitten, en hebben 
meteen een kleuterschool opgestart. Zodoende 
zijn de kinderen veel beter voorbereid als ze in 
de lagere school aankomen. Ze organiseren nu 

ook vormingscursussen voor de 60 catechisten 
die hen helpen bij het pastorale- en vormings-
werk in het gebied van de parochie. Om u een 
indruk van de andere werkelijkheid te geven: het 
dichtstbijzijnde stopcontact bevindt zich op 33 
km afstand van de missie.

Groei zien we voor de Salvatorianen, en voor heel 
de wereldkerk, op vele andere plaatsen. Sinds 
1990 is mijn congregatie in 16 nieuwe landen 
met een stichting begonnen – bijna een per jaar. 
Zo mocht ik op 1 mei laatstleden de eeuwige 
geloften aanvaarden van de eerste medebroeder 
uit Sri Lanka; hij studeert in de Filippijnen. En ik 
mocht 5 novicen opnemen in het noviciaat, waar-
onder de eerste uit Vietnam. En op 9 mei werd 
de eerste Salvatoriaan uit de Filippijnen priester 
gewijd. Drie grote vieringen die duidelijk maken 
dat het gewicht steeds meer naar het Zuiden en 
ook naar Azië verschuift. Het was ontroerend 
daar bij te mogen zijn. Natuurlijk is groei ook 

Een Peelbewoner op pad
P. Piet Cuijpers, SDS - Missiesecretaris Salvatorianen - Rome-en-omstreken

Pater Piet Cuijpers is geboren in Ospel, het dorp waar zijn ouders nog 
wonen.  De keren dat hij in de buurt van zijn geboortedorp was liet 
vaak de tijd en zijn schema het niet altijd toe in “zijn” parochiekerk te 
verschijnen. Overtuigd dat er op dat vlak geen beterschap in het verschiet 
lag schijft hij af en toe een brief richting de Peel. Zodoende kon zijn 
“thuisbasis” een beetje volgen waar hij en zijn mede Salvatorianen mee 
bezig zijn. Dit is zijn verhaal.
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met groeipijn en kinderziektes verbonden, des 
te mooier is het om de mooie momenten ook te 
mogen meemaken.

India: een verhaal apart
Het eerste missiegebied van de Salvatorianen 
was het Noordoosten van India: Assam. In het 
jaar 1890 was daar geen enkele katholiek, nu zijn 
er 15 bisdommen. Onze eerste missionaris stierf 
daar van de ontberingen al na zes maanden. Het 
spreekt vanzelf dat dit begin heel dramatisch 
was, en het bleef tot vandaag in de herinnering 
bij de katholieken in Noord-Oost India en bij de 
Salvatorianen. Die eerste missionaris was voor hij 
Salvatoriaan werd een priester van het bisdom 
Bamberg (Duitsland). Daarom onderhouden we 
ook speciale banden met dat bisdom. In augustus 
was de bisschop van Bamberg, Dr. Ludwig Schick, 
dan ook aanwezig in dat gebied, om er een 
nieuwe school en een dorpskapel in te zegenen 

en de jaargedachtenis van die missionaris mee te 
vieren. De inzegening van de kapel vond plaats 
in een dorp van onze parochie Laitkynsew, die 40 
dorpjes telt. Het ligt op de grens van India met 
Bangladesh, in de deelstaat Meghalaya. Als u 
eens in een atlas kijkt, vindt u het zeker.

En zoals dat gaat: het bleef niet bij de inzegening 
van de kapel, maar er werden tegelijk nog vijf 
kindjes gedoopt, en er waren drie eerste commu-
nicanten.

Voor de katholieken van dit dorp, op de grens 
met Bangladesh, een grote gebeurtenis. Een 
kapel voor de 150 katholieken, die natuurlijk veel 
meer is dan enkel een kapel: het is de vergader-
zaal voor de catechisten, voor de vrouwenvereni-
ging, voor de mensen van het dorp als er iets te 
bespreken valt, enz.

De bisschop bij de doop – uw dorpsgenoot in 
het midden met witte haren (aardje naar zijn 
vaartje!)

... en tot slot: het weer
We praten en klagen graag over het weer. Dus 
zal ik ook maar vertellen hoe het weer was de 
laatste tijd. Het hoort bij de reizen en de belang-
stelling van de mensen. De moesson kwam laat 
dit jaar in India, en tot augustus viel er maar 
ongeveer 2/3 van de normale hoeveelheid. Maar 
in het dorpje Laitkynsew regende het 11 dagen 
aan een stuk, tot de avond voor de inwijding 
van de dorpskapel. En de dag na de inzegening 
begon het weer. We hadden dus geluk. Toen ik op 
3 september weer in Rome aankwam, was het in 
Rome vochtiger, heter en drukkender dan in India. 
Gelukkig begon het daar dan na twee dagen ook 
te regenen en koelde het langzaamaan weer af. 

STUKADOORS- 
EN AFBOUWBEDRIJF

H.J.M. Barents
Hulsterdijk 12
6002 SN Weert
Tel. 0495-545835
Fax 0495-547206

R.M.F.G. Barents
Bieskampweg 22
6002 SL Weert
E-mail: info@gebrbarents.nl

www.gebrbarents.nl



PATER ZEF KUPPENS 50 JAAR PRIESTER
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Het vertrouwde adres voor uw:

Bril

Oog & Oor
Tel. 0495 - 532817
Markt 4 ~ Weert

Hoortoestel

Zonnebril (op sterkte)
Contactlenzen
Oogmeting Gehoormeting

Gehoorbescherming

Slaap- of zwemdopjes

HBO-optometrist ~ audicien

www.rabobank.nl/weert

Rabobank. Een bank met ideeën.

Samen sta je sterker.

Het idee is dat we
elkaar nodig hebben
om verder te komen.

Als coöperatieve bank gelooft de Rabobank in de

kracht van het collectief. Samen bereik je meer dan

alleen. U kunt op meerdere manieren gebruik

maken van onze kennis en die van onze klanten.

Zo helpen ervaren ondernemers de starters. En

helpen jongeren elkaar met financiën. Verder

komen door samen te werken. Dat is het idee.

Laat uw verering 
voor Maria blijken!

Word ook lid 
van de 

Broederschap 
voor slechts € 10,- 

per jaar.

Rekening 17.69.86.138
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Vanuit San Rafael kregen we een berichtje dat er weer 
gebouwd wordt. Zoals u weet werd in 2008 het huis 
voor zwak begaafde meisjes en vrouwen bezocht door 
4 mannen uit Weert, dat mede door de Rabobank 
Weerter Land en Cranendonck en het NCDO 

mogelijk werd gemaakt. Nu is een tweede opvanghuis 
in aanbouw. Ook hiervoor werd door de Rabobank 
en de vastenactie van Nederweert geld beschikbaar 
gesteld. Zodra dit gebouw gereed is zult u hiervan via 
het jaarboek 2011 geïnformeerd worden.

Stad van Naastenliefde,
Argentinië
Zuster Anima Christi
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MAASPOORT

MAASPOORT WEERT BV
Graafschaphornelaan 169, 6001 AC Weert
Tel.  : 0495 - 53 75 93
Fax : 0495 - 54 16 75
E-mail : info@maaspoort-weert.nl

Stienen Bedrijfselectronica bv
Mangaanstraat 9, 6031 RT Nederweert
T. 0495-632926  F. 0495-632981  www.stienenbe.com

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Populierenstraat 20

6031 XS Nederweert

Tel. 0495 - 63 16 14

Fax 0495 - 62 67 28

e-mail houtappels-projecten@planet.nl

Ontwerp en bouwadvies - Projectontwikkeling en ontroerend goed

Directie: Cor Houtappels, Jo Knoups, Paul Saanen
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Heel hartelijk groeten wij u. Onze meisjes, mede-
werksters, opvoeders en wij Zusters van het arme 
Kind Jezus en danken u voor het goede dat wij 
het hele jaar door van u mochten ontvangen. 
God beloont u allen!

Dit jaar is er weer veel gebeurd: nieuwe Zusters 
kwamen er uit Peru en Colombia. Zuster Clara 
Isabel, die de directie voerde van ons klooster, 
keerde terug naar haar geboorteland. Wij werken 
hier aan een goede opvoeding van de kinderen 
zodat ze rustig kunnen opgroeien en met plezier 
in groepen werken. Er zijn 3 groepen: De Vlin-
ders, voor de kleinste kinderen waarover Zuster 
Clara Alicia de leiding heeft. Verder is er nog 
een groep onder de naam: De Bloemen voor de 
midden groep en er is een groep onder de naam: 
De Parels voor meisjes van 14 tot 18 jaar.   

Enkele projecten waar we mee 
bezig zijn geweest
Project Taricaya: met een groententuin op het 
strand kunnen de schildpadden, die op uitsterven 
staan, gered worden. De kinderen zorgen voor de 
bescherming van de eieren en als ze zien dat de 
schildpadjes uitkomen hebben ze veel plezier van 
hun goede werk. Een positieve ervaring voor hun 
verdere leven.

Project biologische tuin: Samen met de over-
heid leren de kinderen een kleine biologische 
moestuin te maken. Als de kinderen later een 
huisje hebben weten ze hoe een biologische tuin 
gehouden moet worden. Met dit project hebben 
we zelfs een TV ploeg op bezoek gehad, de 
belangstelling is groot.

Oktober geldt in Peru als de violette maand. In 
het centrum is er een processie en onze kinderen 
hebben met veel zorg heel mooi meegedaan. Ook 
waren er spellen en hebben we lekker kunnen 
eten aan het feestmaal. Met zang en dans drukte 
onze kinderen hun tevredenheid uit, je kon het 
aan hun gezichtjes aflezen.

Zo hebben we ook nog aandacht besteed 
aan gezamenlijke activiteiten zoals uitstapjes, 
zwemmen en in het voorjaar de verkiezing van 
de “Koningin van het internaat” Ook werden er 
bezinningsdagen georganiseerd voor de oudere 
meisjes. Onze Pastoor, Padre Angel zorgde voor 
de inhoud van deze dagen.

Van Zuster Alfonsa uit Sang Timur, 
Indonesië, kregen we ook een verslagje 
over 2009:
In Maronggela heeft men een kinderopvang 
gebouwd, waar 43 kinderen verblijven. Ze heeft 
nog speeltoestellen en knutselmateriaal nodig 
om de kinderen bezig te houden, maar vooral 
omdat verwacht wordt dat de groep kinderen 
alsmaar groeit. Verder werd er een meisjes-inter-
naat gebouwd voor meisjes van de midden-
groep zodat ze bij hen kunnen wonen en onder-
wijs volgen. In het afgelegen dorp Simpang Dua 
zorgen de zusters voor eten en onderwijs in 
een eenvoudig parochieschooltje. In Sumenep, 
Madura heeft men nog een wens: het bouwen 
van een kinderopvang want nu huren ze ruimte 
van de basisschool en dat is niet ideaal.

Uit Bogota, Colombia, kregen we een 
verslagje van Zuster Nora Maria en ze 
schrijft: 
Toen ik rond Kerstmis door de straten van 
Bogota liep en de mooie kerstversieringen zag en 
‘s-avonds de kerstverlichting een mooi lichtspel 
vertoonde, dacht ik aan het Licht van Kerstmis. 
Dan komen alle projecten waar wij mee bezig 
zijn weer in gedachten terug. Dan ben ik dank-
baar voor de vele giften die dat mogelijk hebben 
gemaakt, zonder die ondersteuning kunnen 
wij niets doen. Ons sociaal werk kan doorgaan 
omdat u allen er bent! Wij hebben 3 internaten 
voor 88 meisjes, die zich heel bewust zijn van 
het feit dat als er geen giften binnen komen, het 
internaat niet had bestaan of kan doorgaan. Hun 
toekomst is daarvan afhankelijk geworden. Wij 
verwachten dan ook van de meisjes dat ze goed 
hun best doen en samenwerken met de andere 
meisjes. Doen ze dat niet dan moeten we ze naar 
huis sturen en hebben ze geen goede toekomst 
in het vooruitzicht. De wachtlijsten zijn immers 
lang.
 
Waar zijn de Zusters van het arme Kind Jezus 
nog meer mee bezig: In Riga helpen we ouders 
aan een maaltijd als ze werkloos zijn, geven we 
brandhout aan arme gezinnen, computers voor 
scholen zodat de kinderen ook hiermee erva-
ring opdoen. Een pedagogische afdeling geeft 
ook muziekles aan kinderen die een bijzondere 
opvoeding nodig hebben en daarmee veel baat 
hebben. Al met al hebben we veel werk zorg en 
aandacht voor onze ca 2.250 kinderen in diverse 
internaten en scholen. Nogmaals dank voor alle 
giften die dus bij ons heel goed besteed worden.

De Zusters van
het arme Kind Jezus
(Zuster Clara Alicia)

Nadat wij op vrijdag 2 oktober van het vorige jaar, via de mail een 
dankjewel ontvingen voor de ontvangst van het jaarboek 2009, kregen wij 
met Kerstmis een nieuwsbrief en een uitgebreid verslag van de projecten 
die de orde van Zr Clara Alicia onder haar hoede heeft. Natuurlijk willen 
wij u daarover informeren. Een samenvatting van haar verslag treft u 
hierbij aan.
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TAKEL-SERVICE DUYTS
   Takel- Bergings en Autotransport
   Motorfietstransport
   A.P.K Keuringsstation
   Taxi Roeven 5

6031 RN NEDERWEERT
Alarmnr.: 0495 63 12 46
Opsl. nr.: 0495 63 22 50

Fax nr.: 0495 63 47 23

Het adres voor beterschap
Het beste recept begint met informatie

Hoogstraat 27 & Hegstraat 28
6001 ET Weert
Telefoon 0495-532461

Hupperetz
 Stadsapotheek sinds 1898
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In ons jaarboek van 2009 stond nog een artikel over het indrukwek-
kende werk van Broeder Emerentius Beelen. Hij zou immers spoedig 
zijn 75 jarige Priester jubileum gaan vieren. Het is erg jammer dat 
hij dat net niet meer heeft mogen meemaken. Op 9 augustus over-
leed de op 3 augustus 95 jaar geworden Broeder Beelen. Zijn 75 
jarig Priester jubileum zou op 15 augustus zijn geweest. Wij spraken 
tijdens zijn uitvaart een van zijn verzorgsters die ons vertelde dat 
hij rustig was ingeslapen en eerder had gezegd dat hij vrede zou 
hebben met een eerder overlijden.

Dat we inmiddels te maken hebben met een zeer oud wordende 
generatie Broeders en Zuster bleek ook nu weer. Na de uitvaart en 
bijzetting op het kerkhof vroegen we of we de tekst van de preek 
per Email konden ontvangen. Deze willen we in ons jaarboek 2010 
plaatsen. Er zou voor gezorgd worden. Natuurlijk mailen ze dit niet 
de dag na de uitvaart en Frits Kirkels belde een maandje later of men 
nog aan het opsturen van de preek hadden gedacht. Even nakijken 
kreeg hij te horen. O dat is even lastig want Broeder Vink die de 
preek had geschreven is in middels overleden, nu moeten we voor 
u gaan zoeken wie de preek nu heeft. We hebben de preek per post 
ontvangen en daarvan treft u onderstaand enkele citaten.

Geachte Familie Beelen, vrienden en kennissen, Broeders van de 
Ludovicus Communiteit en dierbare Beyart bewoners.

Nog geen twee weken geleden waren we bij jullie Ome Jan, onze 
Emerens, om hem te feliciteren met zijn 95ste verjaardag. Hij was 
er best trots op om de oudste broeder van de FIC te zijn en hield 
nog steeds vast aan zijn droom nog ouder te mogen worden als zijn 
vader, die 98 werd. De eerste broeder zijn om de 100 te halen, lag 
niet in het perspectief.

We waren er allemaal klaar voor om over enkele dagen zijn 75 jarig 
Jubileum te vieren. Hij zag er zelf ook naar uit. Zo’n jubileum is 
weinigen gegeven. Jan was erg dankbaar voor dit privilege. Tegen 
alle verwachtingen in zijn we nu bij elkaar om het definitieve en 
eeuwigdurende feest te vieren van Jan’s ontmoeting met zijn God 
en Schepper. Ook hier was hij klaar voor. Daarbij gedragen door zijn 
standvastig en realistisch geloof, zijn onbreekbaar optimisme en een 
schat aan levenswijsheid.

Jan heeft alle kansen aangegrepen om zijn vele talenten te 
ontplooien en in dienst te stellen van de mensen om hem heen. Hij 

heeft dat op zoveel plaatsen en in zoveel functies gedaan, dat het 
niet doenlijk is om hier alles te vermelden. Bovendien zijn bij de 
definitieve ontmoeting met onze Heer en Schepper al onze functies 
en titels en werken niet doorslaggevend. Hij kijkt naar de instelling 
en de intenties waarmee we alles hebben gedaan. De uiteindelijke 
maat is de liefde.

Zijn 75 jaren trouwe en aktieve lidmaatschap van onze broeder-
gemeenschap. Hij heeft daarin een helder getuigenis afgelegd van 
wat hij als zijn diepste motivatie beschrijft in een recent geschreven 
document”mijn levensverhaal” op blz. 8- de laatste! Zegt hij:

“Het leven van iemand, vooral ook als religieus, is het zich geven aan 
anderen, vooral ook aan hen die in de maatschappij slecht bedeeld 
zijn: armen, gebrekkigen, verstotenen en onderdrukten.”  We horen 
in deze woorden de echo van de profeet Jesaya, die zojuist werd 
gelezen.

Al in de eerste 17 jaren in De Haag werkte hij op alle scholen die 
de FIC daar gehad heeft en werd hij aangesteld als hoofd van de 
Weimarstraat. Vandaar uit maakte hij de sprong naar Chili. Daar 
werd hij opnieuw hoofd van een school, bouwheer, vicaris van het 
onderwijs in het Bisdom Talca, mede oprichter van de Federatie van 
Katholieke scholen. Wat Jan in die ruim 40 Chileense jaren aan het 
apostolaat van de FIC heeft bijgedragen kunt u beter zelf lezen in 
zijn boek:’De Geschiedenis van de Congregratie in Chili”, geschreven 
toen hij een maal in 1993 gerepatrieerd was. Dat boek is te dik om 
daaruit nu te citeren. Wel lees ik u voor wat hij zelf schrijft in het 
eerder genoemde document over zijn ontmoeting met Chili:

“De ruim 40 jaren die ik in Chili heb doorgemaakt hebben me een 
wereld laten zien van onrechtvaardigheid, onderdrukking en gewel-
dadigheid, maar ook van moed, toewijding en opofferingsgezindhed. 
De jaren in Chili hebben mij doen inzien, dat wie zich geeft aan de 
armen, aan achtergestelden en onderdrukten zich geeft aan God”.

Dit is voor Emerens in heel zijn leven zijn leidraad geweest. Daarom 
mogen we geloven dat onze Hemelse Vader bij de definitieve 
ontmoeting hem als ware zoon heeft herkend en opgenomen in Zijn 
Rijk van eeuwige vreugde en gerechtigheid.  
    
Einde citaten uit de preek van Broeder Theo Vink uitgesproken 
tijdens de uitvaart van Broeder Beelen.

In Memoriam

Broeder
Emerentius Beelen
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Klaarstraat 9
6035 AA Ospel

Tel.: 0495-631257
Fax: 0495-460231

info@visound.nl
www.visound.nl

Telefoon: 0495-631270, www.depinmaekers.nl
Magnesiumstraat 27, 6031 RV Nederweert

ontwerp en fabricage van interieurs op maat sinds 1936

Fahrenheitstraat 21a

6003 DC  Weert

Tel. (0495) 53 28 22

E-mail info@absmiddenlimburg.nl

Internet www.absmiddenlimburg.nl

Boshoverweg 63 6002 AM Weert
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Broeder Oventius werd geboren op 2 september 1921 in Weert. 
Hij verbond zich op 15 augustus 1941 aan de congregatie van de 
Broeders van Maastricht op 15 augustus 1941. Oventius, Joep zoals 
zijn medebroeders hem noemde, was een bescheiden en onbaat-
zuchtig man. Hij was een harde werker met een groot geloof en 
liefde voor de medemens, vooral de armen onder hen. Voor zich-
zelf vroeg hij echter nauwelijks aandacht en zocht graag de stilte 
op. Daardoor was hij voor zijn medebroeders vaak moeilijk te peilen 
wat er in hem omging. Een medebroeder verwoordde het tijdens zijn 
begrafenis als volgt:
“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, koos Ik u uit. Dat is het 
woord van de Heer gericht aan Jeremia, aan Joep, aan u en aan mij. 
Ik heb u voor mij bestemd, zegt de Heer. Joep je zou dan kunnen 
tegenwerpen: ik ben niet zo’n roeper, ik ben meer een stille werker. 
Ik heb een groot geloof in U en voor de arme mensen wil ik  alles 
doen. De Heer zou kunnen zeggen: zeg dat niet, doe gewoon wat 
ik je zeg. En dat deed Joep, als schoolhoofd, als overste, als provin-
ciaal, als assistent op alle plaatsen waarheen hij gezonden werd tot 
hij zijn laatste plek vond in de Beyart te Maastricht.” 

Na het behalen van verschillende aktes heeft hij zich gedurende 
15 jaar verdienstelijk gemaakt in het onderwijs in Nederland, in 
het bijzonder het onderwijs aan kinderen met een beperkt leerver-
mogen. In 1959 werd hij gevraagd voor de missie. Hij was een van 
de pioniers en maakte deel uit van de eerste kleine groep mission-
arissen van de Broeders van Maastricht, die werd uitgezonden naar 

Afrika. Hij heeft zich gedurende 43 jaar achtereenvolgens in Sierra 
Leone, Ghana en Malawi, ingezet voor de verbetering van de leven-
somstandigheden van de armen in deze Afrikaanse landen. Speciaal 
dient vermeld te worden het Catechetical Training Centre Likuklezi 
in Malawi, een opleidingscentrum voor katechisten dat door de 
congregatie is opgezet. Een van zijn medebroeders schreef hierover: 
“ De afrikaan had zijn hart gestolen, vooral de minsten onder hen, 
evenals de vrouwen in het dorp en de katechisten. Ik heb nooit 
meegemaakt dat hij hen zijn hulp weigerde. Naast de zorg om goede 
katechisten op te leiden, besteedde hij alle tijd om hun vrouwen een 
beter bestaan te geven. En die zorg en hulp is hij blijven geven tot de 
school werd overgedragen aan de Malawiaanse geestelijkheid.”

In 2001 is hij terug gekomen en verbleef sindsdien in het moeder-
huis van de broeders van Maastricht. De band met zijn familie was 
van oudsher warm en hecht. Hij kreeg nu de gelegenheid om vaker 
in hun midden te zijn. De keren dat hij op verlof was in Nederland 
was hij een graag geziene gast bij zijn familie. Jozef kon dan geni-
eten van de huiselijke sfeer en was hartelijk en vol humor.

Zijn slechter wordende gezondheid beperkte hem steeds meer in zijn 
bewegingsvrijheid . Hij kon dit maar moeilijk delen met anderen. De 
laatste maanden moeten voor hem zwaar zijn geweest. Gelukkig is 
hem een lange lijdensweg bespaard gebleven. Hij overleed voorzien 
van de ziekenzalving op 26 december 2009 in het Woonzorgcentrum 
“De Beyart” te Maastricht en rust nu in de Vrede van zijn Heer. 

In Memoriam

Broeder Oventius
van Dooren FIC
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KINDERADOPTIE PROGRAMMA

Kinderen
zijn
kwetsbaar
Door armoede, beperkt

onderwijs, slechte

gezondheidszorg en

politieke onrust groeien

kinderen in het Zuiden

op in omstandigheden

die je geen kind toe-

wenst.

Om deze kinderen te

helpen biedt het

Missieburo Roermond

een adoptieprogramma

aan.

Meer informatie?
Missieburo Roermond, afdeling adoptie

T. (0475) 386856

E. adoptie@bisdom-roermond.nl

W. www.missieburo.nl

Uitvaartverzorging Strijbos

Hoogpoort 12
Postbus 524 • 6000 AM Weert
Tel.: +31(0)495 - 543521
Mobiel: +31(0)651 34 52 36
Fax: +31(0)495 - 546874
E-mail: p.strijbos@hetnet.nl
Website: www.gravendienststrijbos.nl

Ook voor op- en herbegravingen

Witvennenweg  Weert
tel. (0495) 539466
fax. (0495) 466087
www.tunnelke.nl

Boshoverweg 35 A
Telefoon 54 10 11
www.hewo.nl

De Mobiele Woninginrichter

Kwalite
it v

oor Raam en Vloer

Gordijnen

Laminaat

Vloerbedekking

Binnenzonwering
Op zaterdag zijn wij aan huis geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur

Heugterbroekdijk 34 Nederweert
telefoon 0495-697319
www.daatjeshoeve.nl

maandag gesloten

Fiets- en wandelcafé - Vergaderen
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We nemen vandaag afscheid van een heel bijzondere man.
Een aantal begrippen zijn op hem van toepassing:
klein maar dapper
plichtsgetrouw
dienstbaar
geen woorden maar daden
en o, zo bescheiden

Ons Pap is als 3e kind maar ook als de oudste zoon geboren in een 
gezin van 13 kinderen. Zijn vader benadrukte vaak het ‘oudste zoon 
zijn’ en al vroeg groeide het gevoel verantwoordelijk te zijn voor 
anderen. In de oorlogsjaren zat hij, samen met zijn broers, in het 
verzet. Het werd de aanleiding om na de oorlog te gaan strijden voor 
de vrijheid van volk en vaderland: hij werd een gedreven soldaat in 
hart en nieren, en wat voor een!!
Na een korte opleiding vertrok hij naar Indië. Hij blonk uit in moed, 
doorzetten onder de meest barre omstandigheden. Stoottroepen, 
paracommando, strijder in de voorste linies, gedropt worden in 
vijandelijk gebied. Vijf jaar heeft hij daar gestreden voor de toen-
malige kolonie.
Al snel na zijn terugkeer in Nederland, koos hij opnieuw voor het 
avontuur; hij ging naar Korea waar het oorlogsgeweld echter 
heftiger uitpakte dan verwacht. Een bloedige oorlog voltrok zich 
daar. Ook hiervan keerde hij gelukkig heelhuids terug. Maar het is 
een hard gelach als je dan bij terugkeer in Nederland niet gewaar-
deerd wordt. Zonder veel verhalen hebben wij als kinderen altijd 
gevoeld dat ons Pap in al zijn bescheidenheid, destijds grote daden 
heeft verricht.

Hij vond in kleine mooie Tiny zijn grote liefde. Op de dansschool in 
Breda brouwde hij er niet veel van maar Tiny, daar ging hij hele-
maal voor. Zelfs een jaar naar Suriname om de bruidschat bij elkaar 
te verdienen.

Een bruiloft en zes kinderen volgden. Maar ook het besef dat het 
welzijn van zijn gezin vóór alles ging.
Moeilijke tijden braken aan, twijfels, waar doe je goed aan?
Maar in Seedorf werd een nieuwe start gemaakt. Het was niet 
gemakkelijk om steeds dat grote gezin achter te moeten laten voor 
wekenlange oefeningen in het veld maar aan de tijd in Duitsland 
hebben wij als kinderen goede herinneringen.
Op de KMS in Weert beëindigde hij zijn militaire carrière, dank zij 
vele tropenjaren, op relatief jonge leeftijd.

Vol enthousiasme begon hij aan een nieuwe uitdaging: 
maatschappelijke dienstbaarheid:
huisvader, brigadier, begeleider van de schoolverlaterskampen, lid 
van het koor, lid van de schietclub, bezorger van Tafeltje Dekje maar 
ook lid van het Weerter Missie Thuisfront. Voor zijn broer Theo, missi-
onaris in Nieuw Guinea, had hij enorme bewondering en vele jaren 
heeft hij zich ingezet voor de missie. Lidmaatschap werd secretaris 
en penningmeester, en na vele jaren erelid. 
Niet lang geleden heeft hij een onderscheiding ontvangen, voor al 
zijn werk en inzet voor onze gemeenschap. Naast al zijn militaire 
onderscheidingen prijkt ook een kerkelijke en een maatschappelijke 
onderscheiding. Een vader om enorm trots op te zijn!

De laatste jaren van zijn leven leverde hij opnieuw strijd.
Maar dit keer een strijd met zichzelf
en alle wapenen werden hem uit handen genomen.
“Laat je niet kennen’, zei hij vroeger
Helaas, hij moest zich laten kennen en dat viel hem heel zwaar.
In alles werd hij afhankelijk van anderen.
We troosten ons met de gedachten dat dit nu voorbij is en dat hij 
kan rusten in een welverdiende en hard bevochte Vrede. 

Uitgesproken door zijn oudste zoon tijdens de  
uitvaart te Weert op 12 september 2009.

In Memoriam

Dhr. H. Kruitwagen
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Ringbaan-Zuid 25 
6006 NK Weert
T 0495 - 538802
F 0495 - 538958
E contact@degraefwonen.nl

DE GRAEF WONEN

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 
10.00 tot 17.30 uur
zaterdag: 
10.00 tot 17.00 uur

Teak, Koloniale & Oosterse Meubelen
Lloyd Loom, Leren en Stoffen Stoelen 

Bankstellen & Fauteuils
Verlichting, Schilderijen, Spiegels & Woondecoraties

3000 m2 woonplezier 

www.degraefwonen.nl

Lochtstraat 41-45, 6035 BM Ospel
Telefoon 0495 _ 64 12 03
Fax 0495 _ 64 16 34
E-mail info@auto-veugen.nl
Internet www.auto-veugen.nl

UW MERCEDES PARTNER

jos jacobs b.v.
ringstraat 8

6005	NW	swartbroek	weert
tel:	0495	-	55	14	84
fax:	0495	-	55	13	45

Geuzendijk 35, 6002 TA  Weert
Telefoon: 0495-52 43 00
Telefax: 0495-54 71 28

E-mail: info@blaakven.nl

Patersveld	19,	6001	SN	WEERT,	Tel.	0495-543815,	Fax.	0495-546184

E-mail:	info@uitvaart-vangansewinkel.nl			www.uitvaart-vangansewinkel.nl



29www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 1 0

Op 19 februari 2010 is Pater Sjeng Verdonschot, missionaris van het 
H. Hart, in Tilburg overleden. Hij werd op 23 oktober 1932 in Neder-
weert geboren en op 24 februari 2010 op het kloosterkerkhof in 
Tilburg begraven.
Sjeng is in 1961 als missionaris vertrokken naar Brazilië. Daar heeft 
hij 38 jaar werkzaam mogen zijn. Zijn voorkeur ging uit naar paro-
chie, catechese en jeugdpastoraat. De laatste periode verlangde hij 
van het welgestelde Braziliaanse Zuiden te mogen verhuizen naar 
de mensen in het arme Noord-Oosten. 
Toen hij na een welbesteed leven als missionaris naar Nederland 
terugkwam, werd hij door de congregatie gevraagd om rector te 
worden van de Basiliek in Sittard. Dat heeft hij nog weer gedurende 
10 jaar gedaan. Ook hier wist hij zich weer bij de mensen geliefd te 
maken door zijn trouw, zijn toewijding en bezieling.
Waar hij voorging was er een eenvoudige menselijke sfeer van nabij-
heid en warmte, dicht bij het leven van de mensen, samen schuilend 
bij een menselijke God. Het ging hem niet om spectaculaire dingen 
of om invloed, maar gewoon de dingen doen die gedaan moesten 
worden, er gewoon zijn voor de mensen. Hij was een rustige man 
van weinig woorden. Zijn zwijgen was toch spreken en zijn luisteren 

wel degelijk verstaan. Het ging hem niet om zijn eigen naam, maar 
om de Boodschap van Jezus, om met het hart bij de mensen te zijn.
En toen dan opeens het leven anders ging lopen en eenzaamheid en 
duister zich gingen opdringen, toen heeft hij zwijgend verstaan. Hij 
had al geleerd zonder woorden te begrijpen wat gaande was. 
Sjeng heeft ons geleerd, dat je – met respect en medeleven – soms 
of vaak op afstand moet blijven… en dat je dan toch nabij kunt 
zijn.
Wim Goossens, een klasgenoot van Sjeng, zette in 1961 samen met 
Sjeng voet aan wal in Brazilië. Tijdens de uitvaartdienst zong hij 
een Braziliaans lied, dat ook Sjeng goed kende en goed weergeeft 
wat altijd diep in hem leefde, omdat Brazilië voor Sjeng een tweede 
vaderland was.

“Mooi vind ik het als ik een kind zie spelen, als ik duizenden liederen 
hoor klinken in een zeeschelp, als ik de regen hoor vallen en een veld 
vol bloemen zie, maar bovenal de Liefde ontwaar. Mooi vind ik ook, 
dat ondanks dat ik moet lijden en alles om me heen donker wordt, 
ik dan toch de vreugde ervaar bij de gedachte dat daar in de verte 
IEMAND op mij staat te wachten.”

In Memoriam

Pater
Sjeng Verdonschot
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Grafmonumenten
Marmerwerken
Hardsteen
Vensterbanken

Hoolstraat 3 - 6006 SL Weert
Tel. 0495 - 53 55 29

Maaseikerweg 140a Weert  •  Tel. 0495-530424

Voor verse zelfgemaakte frites

Brugstraat 19

6031 EE Nederweert

tel. 0495 631715

www.kapsalontonwillems.nl

Uw steun
kan niet
gemist

worden!



SCHOOL KACHERE IN MALAWI
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Graafschap Hornelaan 182 
6004 HT  WEERT (NL) 

 

Tel. +31 (0)495-583400 
Fax +31 (0)495-583481 

 

www.vossenlaboratories.com 
info@vossenlaboratories.com 

 
 

Gezondheidsondersteuning: 
• Melkvee 
• Pluimvee 
• Varkens 
• Gewas

 
 

Onderhoud: 
• Reiniging 
• Desinfectie 
• Smering 
• Conservering 

 
 

VOSSEN LABORATORIES INT. BV 
is gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren 

en leveren van producten op het gebied van: 

www.princen.com

Al meer dan 45 jaar een vertrouwd adres!

Elektro Peulen
St. Luciastraat 18
6002 BP Weert

T : 0495-534651
E : info@peulenbv.nl
I : www.peulenbv.nl

Boshoverweg 54, 6002 AN Weert
Telefoon: 0495-532681

Ook voor haarwerken

Verzekeringen   Pensioenen   Financiële diensten

Driesveldlaan 91  -   Postbus 124  -   6000 AC Weer t
T 0495 532 588  -   F 0495 524 398  -   E info@schulpen.nl   -   I  w w w.schulpen.nl

Apotheek Zuijdgeest
Nassaulaan	62
6006	CR		Weert
Tel.	0495	-	524084
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De vier Nederweertse clusterparochies (Budschop, 
Eind, Nederweert en Ospel) werken inmiddels al 
jaren samen. Zij willen dit jaar bijdragen aan 
twee projecten die door missionarissen van 
Nederweert worden voorgedragen.
Zuster Bernarda is de kloosternaam van Anita 
Verheggen, de dochter van Mien en Bert 
Verheggen uit Budschop. Zij is als missionaris in 
Indonesie geweest en vraagt vanuit die betrokken-
heid steun te geven aan vrouwen uit Gombong. 
Gombong ligt in Indonesië. Deze vrouwen willen 
het biologische stadsvuil ophalen en verwerken 
tot biologische compost. De steun wordt gere-
geld door de Zusters van Anita’s congregatie, die 
in Indonesië wonen en werken.
Deze vrouwen dragen daarmee bij aan het 
schoonhouden van straten en wijken èn aan een 
goede oplossing voor het straatvuil.
Zuster Anima van Eijk is Overste van een Zuster-
congregatie die inmiddels over de hele wereld 
actief is. Zij is een dochter van Nederweertse 
ouders en heeft sinds haar vroege jeugd bijna 

alle vrije tijd doorgebracht bij haar oma’s, ooms 
en tantes Van Eijk en Van den Boom in Neder-
weert.
Dit jaar is besloten om meer leerlingen aan te 
nemen op de school in Isabel, la Católica, in San 
Rafael, Argentinië. Helaas is er plaats tekort. 
Veel ouders vragen om hun kinderen hier te 
laten studeren, vanwege de bijzondere sfeer op 
de school, de kwaliteit van het onderwijs en de 
zeer lage kosten. Inmiddels heeft de school “een 
dubbele beurt”: een ochtend- en een middag-
groep, maar er zijn nog niet voldoende klaslo-
kalen voor de ruim 650 leerlingen. Bijbouwen is 
daarom dringend nodig.
Deze vier Nederweertse clusterparochies zijn 
voor deze twee projecten vol enthousiasme aan 
de gang gegaan.
De groep bestaande uit de parochie St. Martinus, 
de parochies in de wijken Fatima, Biest en 
Boshoven en kerkdorp Laar hebben gekozen voor 
het project van de Weerter pater Jo Kuppens. Hij 
is reeds 38 jaren als missionaris van de Witte 

Paters actief in Malawi. Om te werken aan vrede 
en gerechtigheid werd door de Witte Paters in 
Malawi het Centre For Social Concern opgericht. 
Middels de Vastenactie van 2009 werd door 
enkele parochies uit het Dekenaat Weert voor 
dit Centre For Social Concern een uitbreiding van 
een bibliotheek met leeszaal mogelijk gemaakt.

Projecten van
de Vastenactie 2010
Voor de Vastenactie 2010 hebben de parochies binnen het Dekenaat 
Weert zich ingezet voor verschillende projecten die voor het jaar 2010 
zijn toegewezen. Er is een verdeling in 4 groepen parochies die ieder een 
of meer projecten onder hun hoede hebben genomen. Hieronder volgt per 
groep een korte toelichting van hun keuze(s).
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Interfaith Dialogue
Aansluitend is door pater Jo Kuppens ondersteu-
ning gevraagd voor een project, genoemd Inter-
faith Dialogue. Dit project wordt geleid en bege-
leid door het Centre For Social Concern. Het 
cetrum heeft inmiddels ervaring opgedaan bij het 
bevorderen van de interreligieuze ervaring opge-
daan bij Christenen in Malawi. Waar voorheen 
de mensen samenleefden in vrede en vooral de 
dialoog van het allerdaagse leven beleefden, is 
er een verharding plaats aan het vinden onder 
invloed van fundamentalistische tendensen zowel 
binnen de Islam als onder Christenen. Soms leidt 
dit zelfs tot gewelddadige uitbarstingen. Dit is 
verontrustend.
Het Centre For Social Concern vindt dat er pre-
actief moet worden gewerkt om een grotere tole-
rantie tussen de diverse geloofsgemeenschappen 
te bevorderen. Ontwikkelingssamenwerking kan 
pas effectief zijn als men elkaar beter leert kennen 
en waarderen zodat samenwerking ontstaat 
bij het oplossen van problemen, zoals AIDS en 
het steeds duurder wordend levensonderhoud. 
Het centrum realiseert dit door het houden van 
ontmoetingsdagen en het samen realiseren van 
kleine projecten zoals bijvoorbeeld het bouwen 
van een bruggetje om kinderen het hele jaar in 
staat te stellen de school te kunnen bereiken.
Het centrum heeft voor de te volgen werkwijze 
bij de Interfaith Dialogue ervaring opgedaan in 
het district Mangochi en deze ervaring vastge-
legd in verschillende publicaties. Men wil deze 
Interfaith Dialogue nu ook in andere districten 
opstarten. Om dit te realiseren dient het Centre 
For Social Concern uitgebreid te worden. Verder 
zijn fondsen nodig voor het opzetten van Inter-
faith Offices, de aanschaf van boeken en tijd-
schriften op het gebied van Interfaith Coopera-
tion, het organiseren van bijeenkomsten, enz.
Naast de ondersteuning van de Interfaith 
Dialogue van het Centre For Social Concern van 
pater Jo Kuppens wordt er nog bijgedragen aan 
de ondersteuning van nog een drietal andere 
projecten.

Project in Caracas, Venezuela
De groep draagt bij aan de ondersteuning van het 
project aangevraagd door pater Stijn van Baelen 
van de Salvatorianen. Dit project is van de paro-
chies in Weert-Zuid.

Project in Mali
Pater Zef Kuppens afkomstig uit Kelpen-Oler 
heeft als project ingediend het inrichten van 
een apotheek en bouw van een omheining voor 
een ziekenhuis/kraamkliniek die sinds kort func-
tioneert. Dit project van de hierna genoemde 
groep.

Project in Argentinie
Ook de school in San Rafael in Argentinie, 
wordt ondersteund. Dit project is door de eerst 
genoemde groep opgenomen.

Het parochiecluster, Altweerterheide, Stram-
proy, Swartbroek en Tungelroy, en de parochie 
Kelpen-Oler hebben gekozen voor een project in 
Sagabari in Mali. Dit is aangevraagd door pater 
Zef Kuppens die op 2 februari van dit jaar zijn 
gouden priesterfeest vierde. Hij is al die tijd in 
Mali werkzaam geweest. Elders in dit jaarboek 
wordt uitgebreid verteld over deze pater.
Het project omvat ten eerste het bouwen van 
een cementen muur om bestaande gebouwen 
en voorzieningen (de kliniek met consultatiebu-
reau, laboratorium, toiletten,waterinstallatie met 
watertoren, alsook de in aanbouwzijnde kraam-
kliniek) te beveiligen tegen dieren en voor de 
meest elementaire privacy.
Ten tweede behoeft de kraamkliniek nog een 
volledige inrichting, medische instrumenten en 
toebehoren. Dit is inclusief haar apotheek en de 
eerste voorraad medicijnen. De bouw alleen is 
gefinancierd door het Aartsbisdom Keulen.

De laatste groep, de parochies van Weert-Zuid 
(Keent en Moesel), heeft zich voorgenomen het 
project van pater Stijn van Baelen te onder-
steunen.

Het betreft de bouw van een watertank en multi-
functioneel gebouw met sociale en educatieve 
doelstellingen in Caracas, Venezuela. De paters 
Salvatorianen zijn al meer dan 50 jaar werkzaam 
in de sloppenwijk Catia (Caracas) en hebben 
hier inmiddels verschillende scholen voor lager 
en middelbaar onderwijs gerealiseerd. Ook door 
middel van vorming en begeleiding probeert men 
de gezinnen een weg uit de armoede te bieden. 
(Foto P. Stijn op het consultatiebureau)
Aangezien in de wijk slechts beperkt, soms maar 
om de drie weken stromend water beschikbaar is 
wil men onder een te bouwen multifunctioneel 
gebouw met sociale en educatieve doelstellingen 
een ondergrondse watertank aanleggen. 
Toen pater Stijn van Baelen te horen kreeg dat 
“zijn” project wordt ondersteund schreef hij het 
volgende.
Op de eerste plaats mijn beste dank voor 
deze prachtige verassing die u mij heeft laten 
toekomen. Zij komt als een geschenk uit de 
hemel en voor mij persoonlijk is het een flinke 
steun in de rug om verder te blijven werken ten 
bate van de armen en de meest kwetsbaren. Het 
verheugt me enorm dat mijn confrater broeder 
Jozef van Beerendonk u al een en ander heeft 
laten weten.
Wat uitleg in verband met het project: het betreft 
een watertank die gebouwd zal worden onder 
een bestaande speelplaats van onze scholen in 
de sloppenwijk van Caracas. 

De constructie van de watertank moet in het 
breder kader geplaatst worden van de bouw van 
een polyvalente zaal die we nodig hebben voor 
de school. De school, “La Constancia” functio-
neerde tot vier jaar geleden als een lagere school. 

Op vraag van de ouders en leerlingen zijn we vier 
jaar geleden met een gymnasium begonnen dat 
trapsgewijs, ieder jaar met één jaartje hoger, is 
opgebouwd. Dit betekent dat we dit jaar al tot het 
vierde jaar aanbieden en volgend jaar de eerste 
lichting van “afgestudeerden” zullen hebben. De 
vraag van ouders en leerlingen berustte op veilig-
heidsmotieven enerzijds en anderzijds zagen we 
dat de leerlingen die bij ons afstudeerden en 
naar een lyceum, zeg maar staatsschool gingen, 
vlug schoolmoe werden omdat ze dezelfde leer-
stof te verwerken kregen die ze bij ons al veel 
eerder hadden gezien. Precies daarom hebben 
we dit initiatief aangevat. Door de sterke groei 
van het aantal leerlingen – oorspronkelijk waren 
er een kleine 300 en nu gaan we richting 800 – 
hebben we plaatsgebrek en moet er bijgebouwd 
worden. Tot nu toe hebben we dit probleem 
kunnen bekampen door de grote zalen waar-
over we beschikken in de bestaande infrastruc-
tuur op te splitsen in klaslokalen en bureau’s 
voor administratieve doeleinden. Met zoveel 
leerlingen is het echter van enorm groot belang 
om over een ruimte te beschikken waarin aller-
hande activiteiten kunnen plaatsvinden: verga-
dering met ouders en grotere groepen leer-
lingen, lessen lichamelijke opvoeding, vormings-
dagen en -avonden voor buurtbewoners, cultu-
rele activiteiten, enz. Boven de zaal, op het plat 
dak, denken we een sportveld te voorzien. In de 
sloppenwijken moeten we in de hoogte werken, 
aangezien de grond erg beperkt is en overal 
reeds volgebouwd is.

Dit zijn de door de parochiën van het Dekenaat 
Weert opgenomen projecten voor de Vastenactie 
2010. 

P. Stijn in het opvangtehuis voor straatkinderen



35www.miss ie thu is f ront .o rg J a a r b o e k  e d i t i e  2 0 1 0

Bijeenkomst na de H. Mis in de kerk van St. Franciscus Mis op een feest in Taquaracu

Kapel in de gemeenschap Macuco

Kinderen voor de watertank bij de kerk in Gonies

Kinderen van de gemeenschap Inderia

Na de H. Mis in Tatu

Pater J. Clijsters in Brazilië
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Vogelsbleek 18/a, 6001 BE  WEERT

Geuns Uitvaartbegeleiding

Geuns Uitvaartbegeleiding is een onafhankelijke uitvaartonderneming, 
hetgeen voor u betekent dat u, particulier of verzekerd (ook voor Dela), 
altijd een beroep op ons kunt doen. We regelen en begeleiden de uitvaart 
en daarbij behorende verzekeringsformaliteiten. De opbaring verzorgen 
we indien u wenst thuis of in een uitvaartcentrum naar keuze. Wij hebben 
oor voor uw wensen en oog voor details, leggen u mogelijkheden en 
suggesties voor en geven de uitvaart de ‘kleur’ die u wenst.���             

Telefoonnummer: (0495) 549 630

• FIETSEN
• BROMFIETSEN
• SCOOTERS

Vrakkerstraat 58
6002 AX WEERT
Tel. (0495) 542824
Fax (0495) 547587
info@fransogier-2wielers.nl
www.fransogier-2wielers.nl

CHRISTIAENS & ZN

FAHRENHEITSTRAAT 8 - 6003 DC WEERT - TEL. 0495-532354

CHINEES	INDISCH	RESTAURANT

Mgr.	Kreijelmansstraat	39		NEDERWEERT
Tel.	0495-632020

www.meigardennederweert.com
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Twee meisjes in Cambodja
Sinds 2008 steunt het dekenaal Weerter Missie Thuisfront 
via het Missieburo Roermond het adoptieprogramma van 
pater Johan Visser in Cambodja. Twee meisjes met de namen 
Bou Ret en Choa Rineth bezoeken in het kader van dit 
programma de lagere school. De meisjes zijn afkomstig uit 
twee hardwerkende maar zeer arme boerengezinnen zonder 
opleiding. Ze wonen in een dorpje met de naam Kro Peu 
aan de voet van het Boko gebergte, 85 kilometer van de stad 
Sihanouk Ville.

Zowel voor deze meisjes als voor het land is het belangrijk 
dat deze kinderen onderwijs kunnen volgen. In de tijd van 
het schrikbewind van de Rode Khmer zijn honderdduizend 
mensen, de zogenaamde intellectuelen, vermoord. Door de 
Rode Khmer werd ieder vorm van onderwijs als ongewenste 
indoctrinatie van het Westen gezien. De gevolgen voor het 
land zijn desastreus te noemen. Via onderwijs wil pater 
Visser meehelpen weer een middenkader voor het arme land 
op te bouwen.

Bou Ret en Choa Rineth meldden ons onlangs dat ze inmid-
dels in de tweede klas zitten en zonden ons onderstaande 
foto's.

Bou Ret Choa Rineth
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voor exclusieve gerechten
iedere maand een nieuw menu

Livar varkensvlees, pasta's en verse vis

Geopend:
ma t/m vr: 16.30 - 22.30 uur
za, zo en feestdagen 15.00 - 23.00 uur

Emmasingel 60   6001 BD Weert
Tel. 0495 531 862

Voor wie van wonen weet

Hoogveldstraat 16 - Weert - Boshoven
(0495) 53 48 19

Moesdijk 17, 6004 AX Weert
T 0495-544544, info@autogeelen.nl

www.autogeelen.nl



ONTMOETINGSAVOND 2009
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Exclusief importeur van o.a.

Château La Tour de By – Bordeaux

Domaine Tollot-Beaut – Bourgogne

Azienda Dei – Italië

Rioja Conde de Valdemar – Spanje

Josef Ehmoser – Oostenrijk

WWeingut Schmittges – Duitsland

Veenwouden – Zuid-Afrika

Tahuna – Nieuw-Zeeland

Agustinos – Chili

Bij Wijnhandel Léon Colaris kunt u vertrouwen op:

Persoonlijk advies - Eigen bezorgdienst  

Topkwaliteit - Gunstige prijzen

Al 85 jaar uw persoonlijk adviseur voor kwaliteitswijnen!

Franklinstraat 1 Weert - 0495-532462 - info@colaris.nl - www.colaris.nl

Schepenlaan 3 Weert | (0495) 579 100 | www.bamwoningbouw.nl

Woonwensen
worden

Werkelijkheid

woningbouw

WWW.ERICMERTENSOPTIEK.NL

Maasstraat 10A, 6001 EC Weert, Tel. 0495 534041

Test niet alleen
je kennis

maar ook je ogen
voor het verkeer

adv_fiets_140x110  13-09-2005  15:24  Pagina 1

& 0495 85 25 12
Karin van Nieuwenhoven

Peter Bouwels

Maasstraat 46 / Weert

’n borrel
’n feest...
    of...
zomaar
lekker uit

GEWOON
GEZELLIG

Café
TRAMHALT
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Zuster Henriëtte Hurks
50 jaar intrede

Het embleem/wapen van de congregatie.

Zr. Hurks ondertekent graag de kwitantie van haar jubileumuitkering.

Vice-voorzitter Henk Füchs spreekt Zr. Hurks toe.

Zr. Hurks dankt het DWMT via Henk Füchs voor het cadeau.
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Groothandel in:
• nieuwe en gebruikte bedrijfskleding
• poetsdoeken

zoals:
overalls
werkbroeken
verzorgingskleding
veiligheidsschoenen
bodywarmers
enz.

U kunt nu bij ons ook terecht 
voor het borduren van uw  
bedrijfsnaam of bedrijfslogo 
op uw bedrijfskleding.

Straevenweg 22, 6001 SH Weert
Tel. 0495 - 531033, fax 0495 - 544245

www.alvado.nl / www.verzorgingskleding.nl

DEELEN’S TEXTIELHALLEN
STOFFEN   ***   FOURNITUREN

TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

Helmond	 Houtse	Parallelweg	83	 0492-547023
Weert	 Maaspoort	58	 0495-533552

www.deelenstoffen.nl

Maaspoort 42, 6001 BR Weert, Tel. 0495 53 23 95
Nieuwe Markt 10, 6001 EL  Tel. 0495 52 11 27
Oranjeplein 239, 6006 CX  Tel. 0495 53 11 72
Friezenstraat 4, 6004 BD  Tel. 0495 53 88 82
Limburglaan 100, 6004 HE  Tel. 0495 52 15 05
Boshoverweg 55a, 6002 AM  Tel. 0495 45 27 52

INSTALLATIEBEDRIJF V.O.F.

c.v.-ketelvervanging en service

Graafschap Hornelaan 116 B  6004 HT  Weert
Telefoon 0495-520738 / 06-51537828

Telefax 0495-548597
E-mail: bram@boekhoudburodevos.nl

Boekhoudingen
Jaarrekeningen

Aangiften
Startersbegeleiding

Bedrijfsadviezen
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Onder de deelnemers van de fiets- en autotocht 2009 werd een loterij 
georganiseerd, waarvan de deelnemers een rondvlucht werd aangeboden. 
De gelukkigen waren: Henny van de Wal, Truus Kluskens en Domien 
Visser. Na enkele malen te zijn uitgesteld vanwege het weer, vond de 
rondvlucht uiteindelijk plaats op woensdagavond 2 juni j.l.

Rondvlucht 2 juni 2010
Frits Kirkels

Om 18.00 u was het verzamelen bij het bedrijf 
Stienen Bedrijfselectronica in Nederweert, waar- 
na wij per auto vertrokken naar het vliegveld in 
Zwartberg (B).
Om 19.30 u gingen het vliegtuig met piloot 
Michel Stienen en het drietal de lucht in. Het was 
stralend weer met weinig wind. De vlucht leidde 
van Zwartberg naar Roermond, Oolder Huuske, 

Nederweert, Daatjeshoeve, Weert, Tungelroy en 
terug naar België.
Om 20.15 u landde het vliegtuig en stapte het 
voornoemde drietal vol enthousiasme uit. Na 
nog een consumptie genuttigd te hebben en 
de piloot een wijnpakket namens het DWMT te 
hebben aangeboden, aanvaardde men de terug-
tocht per auto naar Nederweert.
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Sint Maartensrit 2010

Uitslag 2009

53e auto- en motorrit - zondag 3 oktober 2010

Uitslag 52e Sint Maartensrit 2009

A-klasse
 bestuurder navigator strafpnt.
1 H. Mertens A. Finhoff   59
2 M. Mertens O. Korsten 103
3 F. v.d. Veen F. v.d. Veen 259

B-klasse
 Bestuurder navigator strafpnt.
1 T. Ghijsen T. Florack 235
2 P. v.d. Moosdijk R. v. Oorschot 244
3 P. Saanen T. Doré 270

Zoals voorgaande jaren staat de deelname open 
voor equipes van twee personen rijdend in een 
personenauto of stationcar en voor berijders 
van motorfietsen. Passagiers zijn toegestaan 
met inachtneming van het wettelijke toegestaan 
aantal.
Er zijn twee klassen ingesteld: De A-klasse is 
bedoeld voor hen die gerekend mogen worden 
tot de ervaren rijders. De B-klasse is voor hen die 
deze ervaring nog niet bezitten.
De “Sint Maartensrit” is een oriëntatierit over 
een afstand van ongeveer 45 km. De “Sint Maar-

De “Sint Maartensrit” is een oriëntatierit die voor 53e keer wordt 
georganiseerd in samenwerking met de Autosportclub “Van Hornerijders” 
te Weert. Het rittechnisch gedeelte wordt verzorgd door de “Van 
Hornerijders”. De opbrengst van de “Sint Maartensrit”; inschrijfgeld, 
advertenties in het jaarboek en sponsorgelden komt volledig ten goede 
aan de Weerter Missionarissen en de projecten die door hen uitgevoerd 
worden. De uitzetter voor de rit dit jaar is Wies Stienen-Doré.

tensrit” wordt verreden volgens de bepalingen 
van het wedstrijdreglement dat verkrijgbaar is bij 
de starttafel of vooraf bij het secretariaat van het 
Dekenaal Weerter Missie Thuisfront. Verkeersre-
gels en wettelijke voorschriften dienen altijd in 
acht te worden genomen en gaan altijd voor het 
reglement. 
Het correct en volgens het reglement rijden van 
de aangegeven route is voor de uitslag primair 
van belang. De snelheid is van ondergeschikt 
belang. De gemiddelde snelheid bedraagt voor 
de A-klasse 25 km/uur en voor de B-klasse  

20 km/uur. Voor een geconstateerde routeafwij-
king of het missen van een controle krijgt men 
30 strafpunten. Voor het te laat melden een de 
tijdcontrole of finishcontrole ontvangt men één 
strafpunt per minuut met een maximum van 30 
strafpunten. De finishcontrole is geopend tot 45 
minuten na de ideale passeertijd van de laatste 
deelnemer.
Er kan ingeschreven worden in Café-Zaal Schut-
tershoeve aan de Herenvenneweg in Altweerter-
heide (gemeente Weert) op die zondag van 12.30 
uur tot 14.00 uur.
De start heeft plaats op de parkeerplaats van 
Café-Zaal Schuttershoeve. De deelnemers dienen 
uiterlijk 15 minuten voor hun starttijd aanwezig 
te zijn en zich in volgorde van startnummer op 
te stellen. De eerste deelnemer start om 13.01 
en de volgende equipe om de minuut. Aan de 
start ontvangt men de routebeschrijving. De 
finish wordt in de routeomschrijving nader 
aangegeven. De uitreiking van leuke prijzen met 
gezellig samenzijn wordt gehouden op dezelfde 
dag om 20.30 uur in de zaal van Café-Zaal. Deze 
is geopend vanaf 20.00 uur. 
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Christus Verlosser Zusters van Christus Verlosser - (Geen pauselijke congregatie maar een streekcongregatie uit Bretagne)
CICM Congregatio Immaculati Cordis Mariae - Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheutisten)
CSSp Congregatio Sanci Spiriti - Congregatie van de Paters van de H. Geest (Spiritijnen)
FIC Fratrum Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis - Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria (Broeders van Maastricht)
FMM Franciscanessen Missionarissen van Maria
FPS Liefdezusters van het Kostbaar Bloed (Sittard/Windraak)
M.Afr. Sociëteit van de Missionarissen van Afrika (zie SMA)
MHM Mill-Hill-missionarissen
MSC Missionarii Sacri Cordis Jesu - missionarissen van het H. Hart
OCD Ordo Carmelitarum Discalceatorum - Ongeschoeide Karmelieten
OFM Ordo Fratrum Minorum - Minderbroeders Franciscanen
OP Ordo Praedicatorum – predikorde (Dominicanen)
OSC Ordo Sanctae Crucis – Kruisheren
SCMM Sorores Caritatis Matris Misericordeae - Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid (Zusters van Tilburg)
SDB Salesiani di Don Bosco - Salesianen van Don Bosco
SDS Societas Divini Salvatoris - Salvatorianen
SMA Societas Missionariorum Africae - Sociëteit van de Missionarissen van Afrika ook wel Witte Paters (Patres Albi)
SS CC Congregatio Sacrorum Cordium - Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria
SSpS Congregatio Servarum Spiritus Sancti - Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest (Steyl)
SSVM Servidoras del Senior y la Virgen de Matara - Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matara
SVD Societas Verbi Divini - Missionarissen van het Goddelijk Woord - Missionarissen van Steyl
WP Witte Paters (zie SMA)
ZVL Zusters van Liefde (zie SCMM)

Lijst van congregaties

Dekenaal Weerter Missie Thuisfront

Afgevaardigden van het DWMT-werkgroep met het Missieburo van Roermond

Afgevaardigden van

missiecommitees op 

vergadering
Deel van het bestuur van het DWMT op 

een missiecommitee vergadering
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Missionarissen uit het Weerterland

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Tiago (Jacques) CLIJSTERS CICM Maraba, Brazilië  1936  
Pater Piet CUIJPERS SDS Vicaris Generaal, Rome  1959  
Zuster Maria de Anima Christi (Arian) van EIJK SSVM Algemeen Overste, Rome Argentinië 1970  
Pater Sjaak (Jac) KUEPERS SVD Taipei, Taiwan  1937  
Pater Jo KUPPENS WP Lilongwe, Malawi  1942  
Pater Theu KUPPENS OSC Nias Sumut, Indonesië  1936  
Pater Zef KUPPENS WP Kita, Mali  1933  
Pater Nicolau NOORDERMEER CSSp Pompèu, Brazilië  1927  
Pater Hans SMEETS MHM Mbale, Oeganda  1932  
Pater Johan VISSER SDB Sihanouk Ville, Cambodja India, Thailand 1933 

Praktiserend in het buitenland    

Missionaris congregatie huidig werkgebied voorheen geb. jaar  
Pater Aloysius (Jan, João) BONTEN OCD Parochie Handel Brazilië 1940  
Pater Sjef KUPPENS M.Afr. Parochie Den Haag Ghana en Chicago USA 1940  
Pater Harry STULTIENS CICM Parochie Tilburg Kowloon, Hong Kong 1936 
Pater Harrie TULLEMANS CSSp Oeffelt Bagamoyo, Tanzania 1940

Praktiserend in Nederland    

Missionaris congregatie huidige woonplaats voormalig werkgebied geb. jaar  
Zuster Brunhilde (Andrée) ANGER Christus Verlosser Rennes, Frankrijk Burkina Faso 1938 
Broeder Jozef van BEERENDONK SDS Hamont, België Katanga, Congo 1929  
Broeder Mathijs CUYPERS MHM Helvoirt Zaïre, Congo 1931  
Broeder Eddie van DAAL OFM Weert Papoea, Indonesië 1922  
Broeder Rigaldus (Louis) van DOOREN FIC Maastricht Chili 1918  
Zuster Elizia (Miek) ENGELEN SCMM Tilburg Padang, Indonesië 1929  
Zuster Marie-Adriana GERARDS FMM Tilburg Zaïre, Congo 1914  
Broeder Venantius (Harry) HERMANS CSSp Weert Cameroen en Ghana 1944  
Zuster Henriëtta (Helena) HURKS ZVL Schijndel Chili 1936  
Zuster Leopoldina (Judith)  van LIER SSpS Tilburg Chili 1930  
Pater Frans MERTENS SVD Deurne Zuid Afrika en Ghana 1920  
Zuster Perpetua (Toos) op 't ROOT FMM Asten Aruba 1920  
Zuster Gertrudis (Elisabeth) SCHEPENS FMM Tilburg Indonesië 1912  
Broeder Martinus (Sjaak) SMEETS SSCC Bavel Mozambique en Portugal 1926  
Zuster Marlies (Margaretha) SNIJDERS OP Riehen, Zwitserland Zuid Afrika 1935  
Zuster Bernarda (Anita) VERHEGGEN FPS Windraak Java, Indonesië 1966  

Postactief c.q. rustend
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